Protokoll extrastämma 2017-10-10
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
a. Stämman valde Kerstin Rickenberg.
3. Anmälan ordförandens val av protokollet
a. Ordföranden valde Kerstin Axelsson.
4. Godkännande av röstlängd
a. Röstlängden fastställdes till 21 närvarande medlemmar samt 4 medlemmar
medelst fullmakter.
5. Godkännande av dagordning
a. Dagordningen godkändes.
6. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet
a. Tobias Högkvist
b. Martin Groth
7. Val av minst två rösträknare
a. Stämman valde Tobias Högkvist och Martin Groth.
8. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
a. Stämman beslutade fastställa att kallelsen sammankallats i behörig ordning.
9. Fastställande av beslut om stadgeändring (andra läsningen)
a. Stämman beslutade att fastställa stadgeändring i enlighet med föreslagen
lydelse – se bilaga A.
10. Beslut gällande fiberindragning i fastigheten och lägenheter
a. Martin presenterade svar på frågor som uppkommit vid informationskvällen 4
oktober samt några kompletterande frågeställningar.
b. Stämman beslutade att

Anta följande tre attsatser:


Uppdra åt styrelsen att teckna avtal med Stockholms stadsnät att
anlägga och installera fibernät i föreningens två fastigheter för
en kostnad om ca 300 000 kronor.



Anta anbudet från och uppdra åt styrelsen att teckna avtal med
Stockholms Stadsnät om fiberbaserade bredbandstjänster med
en kapacitet om 1000/1000 Mbit/s för 95 kr/månad per hushåll
med avtalstid om 5 år.



Avgiften för bredbandstjänsten internet betalas per hushåll
genom en tillkommande månatlig avgift på 95 kr utöver
månadsavgiften för bostadsrätten.

Anta följande två attsatser:


Uppdra åt styrelsen att teckna avtal om gruppanslutning av
bredbands-TV med Sappa för 116 kr/månad och hushåll med en
avtalstid om 5 år.



Uppdra åt styrelsen att säga upp avtal med ComHem om
gruppanslutning av analog kabel-TV.

c. Stämman beslutade att:
Bemyndiga styrelsen att efter avtalstidens utgång upphandla och teckna
avtal om fiberbaserade bredbandstjänster med tillhörande tjänster bl.a.
TV och telefon för hushållen i föreningen samt att förklara denna
paragraf för omedelbart justerad.
11. Avslutning
a. Stämman avslutades.
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